
  

ÅRSMELDING sesongen 2020-21 FRA DE ULIKE LAGENE:   
---------------------------------------------------------------------------------- 
D5div: 
Fjorårets sesong ble avsluttet sterkt med seier i siste kamp 11. mars og dermed opprykk til 
5. divisjon. Det siste året har vært svært utfordrende for damelaget da vi ikke har fått 
spille noen kamper, og heller ikke har kunnet trene med hele laget. Vi har mistet 6 spillere, 
og er svært spent på hva den nye sesongen bringer. Vi har hatt tilgang til treningstider 
onsdager (1 - 1,5t) og torsdager (1,5t). 
De siste par måneder har vi invitert inn guttelaget (2003) for å ha litt flere med på trening. 
 
Trenere: Henriette Schaatun og Endre Fehn 

---------------------------------------------------------------------------------- 
G17-20 (2003): 

 
 
Ved sesongoppstart var planene at guttene skulle spille i G17-20 som eget lag fra 
Sædalen, i tillegg delta på samarbeidslag med Årstad IL i serien for herrer 5.div. Pga covid-
19 er det dessverre ikke blitt noe spill i 5 divisjon. Det er derfor også blitt lite treninger 
sammen med Årstad i Haukelandshallen som planlagt onsdag/torsdag, og guttene har i 
hovedsak kun trent en gang per uke i Sædalshallen Dette ser vi har påvirket samspillet i 
laget og har vært uheldig for utviklingen. Ifm. perioden der trening for barne- og 
ungdomsidretten også var nedstengt for trening inne tok laglederne initiativ, og fikk 
etablert et tilbud med basistrening for G17-19 og damelaget ute. Vilde Brodahl var 
instruktør for treningen. Tilbudet ble avviklet etter kort tid, da det åpnet opp igjen for 
innetrening for barn og unge. Laget har i perioder fått tilbud om å trene med damelaget, 
hvilket har vært benyttet av en del spillere. 
 
Trenere: Ronny Helgesen  
Foreldrekontakter: Elisabeth Justlar, Marianne Presthus Heggen, Eirin Watnedal 
Spillere: 10 spillere, 1 spiller fra Årstad deltatt på trening fra mars 2021 
Treninger: Tirsdag 20:45-22:30 Sædalshallen, lite i Haukelandshallen 
Seriespill: Ett lag i G17-20 
Cuper/turneringer: Ingen deltakelse denne sesongen 
Sosialt: Ingen sosiale aktiviteter gjennomført denne sesongen 



  

Arrangement: Arrangement på egne kamper i Sædalshallen 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J15/J16 (2005): 

 
 
Etter en brå slutt på sesongen, og en etterfølgende lang periode med egentrening var 
jentene klar for samling og trening utendørs i slutten av april 2020. Nærkontakt og kast av 
ball var ikke lov, men det ble mye basistrening. Siden mange var hjemme ble det i år 
trening sammen med J2006 frem til 9.juli, en kort sommerpause, før alle var klar igjen 
4.august. Dessverre sluttet en del spillere gjennom året, og vi endte med å trekke et av 
våre tre påmeldte lag. I august hadde vi barnekamplederkurs og to spillere har gått videre 
og fullført dommer 1 kurs. Seriestart var i september og vi har vært heldig med å få spilt 
noen kamper før, mellom og etter de ulike nedstengingene. 
 
Trener: Sebastian Aam 
Foreldrekontakter: Tone Byholt Rødal; Lagleder – økonomiansvarlig, alt admin. og utstyr 
Marianne Hauglid Flågeng; Lagleder – arrangementsansvarlig, dugnad 
Erlend Innset bistår også med mye rundt laget 
Spillere: 12 jenter fra fire forskjellige skoler 
Treninger: Tirsdag, torsdag og fredag i Sædalshallen. Styrkerommet benyttes før trening 
Seriespill: Ett lag i J15A og ett lag i J16A 
Cuper/turneringer: Ingen 
Sosialt: Treningskamper. Dommerkurs (praksis i Sædalshallen) og sosial samling med 
Pizza hjemme hos Maja 
Arrangement/dugnad: Arrangement Sædalshallen 17.okt. I november ryddet jentene 
området langs elva fra Andedammen og inn til skolen for BIR. Eplemost fra Ryfylket ble 
solgt før jul og i januar hentet de juletre i nærområdet sammen med J2006. Foreldre var 
tilsynsvakt i Sædalshallen 4 kvelder høsten 2020 og 2 kvelder januar 2021. Foreldremøte i 
mars 2021  

---------------------------------------------------------------------------------- 
J14 (2006): 



  

 
 
Sesongen 2019/2020 endte brått, men jentene ble i etterkant av serien kåret til 
Fylkesmestere som vinner av J13A. Det er en flott gjeng som har spilt sammen i mange år 
og trives sammen, selv om laget også har opplevd å miste en del spillere i 2020. Det er få 
seriekamper som er blitt avviklet, men desto flere treningstimer er nedlagt i hall og 
styrkerom. Barnekamplederkurs er gjennomført høsten 2020, men minimalt med 
dømming i etterkant. Tre av spillerne deltar i år som trenere for yngre lag. 
 
Trener: Sebastian Aam 
Foreldrekontakter: Bistår med alt rundt laget: Erlend Innset  
Lagleder og utstyr: Marianne Nordtveit, Økonomiansvarlig: Christine Osen 
Arr.ansvarlig, foreldrekontakt og «sosialminister»: Tor Frithjof Larsen 
Spillere: 10 spillere fra Nattland skole.  
Treninger: Tirsdag, torsdag og fredag 
Seriespill: Ett lag i J14 A 
Cuper/turneringer: Ingen denne sesongen 
Sosialt: Feiret at # 1 som Fylkesmestere med mat på Egon juni 2020. 
5. februar var det aking etter fredagstreningen; opp til demningen og ned igjen og grilling 
ved speiderhytten 
Arrangement/dugnad: Hatt ansvar for tildelte arrangement i Sædalshallen.  
Vært tilsynsvakter for tildelte dager i Sædalshallen. 
Solgt Eplemost fra Ryfylket før jul, samt plukket boss sammen med J2005 høsten 2020 og 
hentet inn juletre i nærområdet januar 2021 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J13 (2007): 



  

 
 
Trenere: Christar Lone, Preben Andersen, Eirik Nydegger, Torjan Hansen, Lena Andersen, 
Sturla Herfindal 
Foreldrekontakter: Lisbeth Haakonsen, Katrine Waardal 
Spillere: 22 spillere fra Nattland og Hop ungdomsskole 
Treninger: Mandag 20:00-21:00, onsdag 16:00-17:00, fredag 18:30-20:00 
Seriespill: Ett lag i J13 A (fikk spilt 6 kamper i årets sesong) og ett lag i J13 B (fikk spilt 5 
kamper i årets sesong) 
Cuper/turneringer: Alt avlyst 
Sosialt: Lite… 

--------------------------------------------------------------------------------- 
J12 (2008): 
Vi har en flott og positiv jentegruppe som har vært stabil på treninger. De står på selv om 
det har vært lite kamper. Vi spilte to kamper før jul, en kamp per lag og har spilt to 
kamper etter jul per nå. Vi spiller i B-serien der de jobber godt og er blitt tøffe både i 
angrep og forsvar. Vi har øvd inn noen overganger som de er blitt trygge på. Vi mangler 
dessverre fast keeper og har hatt lite keepertreninger. Heldigvis har vi fått kontakt med en 
far på laget som vil hjelpe til med keepertrening fredager. Det håper vi kan gi motivasjon 
til rekruttering. Ellers er vi et solid trenerteam som jobber godt sammen, og som er 
opptatt av at jentene skal mestre å oppleve utvikling.  
 
Trenere: Martha Røed, Hanne Cecilie Stien, Susanne Håland 
Maria Furset Karlsen er reserve/backup ved behov 
Foreldrekontakter: Hege Tveit og Marie Trovåg  
Spillere: 17 spillere (Nattland og Sædalen skole) + en ny spiller fra mars 2021  
Treninger: Tirsdag 18.30-19.30 NOT, onsdag 20.00-21.00 Sædalen hel bane, hvis ikke 
kamp, fredag 18.30-19.30 Sædalen, halv bane  
Seriespill: Deltar med to lag i B-serien for J2008  
Cuper/turneringer: Ingen pga covid 
Sosialt: Sommeravslutning juni 2020  
Arrangement / Dugnad: Salg av eplecider før jul til inntekt for laget. Ingen øvrige 
arrangement pga covid-19 

---------------------------------------------------------------------------------- 



  

J11 (2009): 

 
 
Trenere: Rebecca Breistein, Ida Jansrud Hammer, Norunn Langmoen  
Foreldrekontakter: Jannicke Nord Wold og Håkon Ingvaldsen  
Spillere: 16 spillere fra Sædalen skole  
Treninger: Mandager kl. 17-18 på Sædalen og onsdager kl. 19-20 på Nattland  
Seriespill: To lag påmeldt i serien. Begge i gruppe B.  
Cuper/turneringer: Påmeldt julecupen og Vårspretten. Begge avlyst pga covid-19. 
Påmeldt Håndballfestivalen 2021 
Sosialt: Håndballadventskalender; der det ble blant annet arrangert bad-
tastehåndballtrening, nisseluetrening og trening med Vips-hårfrisyre (fragglene).  
Arrangement: Arrangert treningskamp mot Fana og Kringlebotn 

---------------------------------------------------------------------------------- 
SIL(/KRIL) G11-G12 (2008/2009): 



  

 
 

Trenere: Tom Berntsen, Aksel Mjeldheim, Malin Karlsen, Kjartan Krossøy 
Foreldrekontakter: Lagleder/foreldrekontakt; Marita Koppernes Werner 
Spillere: Sammensatt lag av KRIL og SIL (Sædalen og Nattland), per nå er 14 SIL og 5 KRIL 
Treninger: Mandag 16-17 og fredag 17.30-18.30 i Sædalshallen 
Seriespill: To G2009 lag i A-serie og ett G2008 lag i B-serie 
Cuper/turneringer: Ikke vært på noen cuper/ turneringer denne sesongen da alt har vært 
nedstengt. Påmeldt og planlagt Kongeparkencup mai 2021. Spilt 1 treningskamp mot 
Fana, og planlagt noen flere treningskamper i egen treningstid gjennom våren, dersom 
dette lar seg gjøre 
Sosialt: Hadde en samling etter trening, men grilling i sommer. Hadde en samling etter 
trening før jul, med boller, kakao og utdeling av nye drakter.  Planlegger en sosial 
avslutning til sommeren 
Arrangement: Vi hadde et arrangement i hallen, rett etter sommerferien, der guttene 
også spilte kamper. Vi har i tillegg tatt de hallvaktene vi har blitt satt opp på.   
Vi har i tillegg hatt 1 dugnad (salg av kakebokser fra Nordkak), til inntekt for laget 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J10 (2010) 



  

 
 
J2010 er en stor gruppe og vi har fått et par nye spillere denne våren. Vi har det veldig fint 
sosialt og foreldregruppen stiller godt oppom laget. Jentene er gode i kamper og får ofte 
skryt av motstanderne for spillet sitt. Nå gleder vi oss til å spille på full bane etter hvert! 
 
Trenere: Kathrine Waardal, Gry H. Tørresdal, Henriette Weaver Lorentz, Magnhild 
Hillestad 
Foreldrekontakter: Heidi Brevik, Gry Sjøholt, Hege Nilsen 
Spillere: 29 spillere. 14 spillere fra Sædalen, 13 spillere fra Nattland, 2 spillere fra Paradis  
Treninger: Mandager 18-19, tirsdager i 18.30-19.45 i Sædalshallen 
Seriespill: Øvd kortbane tre lag 
Cuper/turneringer: Ingen grunnet covid-19 
Sosialt: Sesongavslutning juni 2020 med mat, disko og utdeling av hettegenser og pokaler   
Juleavslutning etter trening. Bingo med øvelser og samarbeid når det har vært covid-19 
stengt hall. Kveldsmat etter en trening i februar.  
Arrangement: To arrangementer i hallen. Ingen dugnader 

---------------------------------------------------------------------------------- 
G10 (2010): 
Laget nedlagt høsten 2020 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J09 (2011): 



  

  
 
Det har vært en sesong der vi dessverre har hatt alt for få treninger av naturlige grunner. 
Men på tross av det, holder gjengen samlet og vi er nå i gang for fullt med både treninger, 
treningskamper og seriekamper. Vi startet ut i høst med tre foreldre i trenergruppa, og 
har nå fem foreldre som skifter på å trene jentene.  
 
Trenere: Henriette Schaatun, Jannicke Nord Wold, Torill Bjørke Hjartnes, Norunn 
Langmoen, Ingeborg Winge 
Spillere: 14 spillere Sædalen skole, 1 spiller Nattland skole, 1 spiller Montessori 
Treninger: Tirsdag 18-19 NOT 
Seriespill: To lag i seriespill 2020/2021 Øvd (5’er kortbane) 
Cuper/turneringer: Står på venteliste på Vårspretten  
Sosialt: Pga smitteverntiltak har det vært vanskelig å få til, men håper på å få til noen 
sosiale tiltak nå på våren når det er enklere være ute 

---------------------------------------------------------------------------------- 
G09 (2011): 

 
 
Trenere: Elena Innset, Sara Osen Tefre, Thea Larsen Mjøs 
Foreldrekontakter: Rolf Chr Osen Tefre, Lene Henriksen Holm, Christine Osen Tefre 
Spillere; Vi har 21 spillere; 7 fra Sædalen skole, 13 fra Nattland og 1 fra Paradis  
Treninger: Vi trener i Sædalshallen torsdag kl. 18-19.30 



  

Seriespill: Vi har deltatt med fire lag i seriespill; to lag i øvd og ett i uøvd. I tillegg steppet 
vi inn for G2010 da det laget gikk i oppløsning og har fått noen kamper en årsklasse opp 
også 
Cuper/turneringer: I år har vi dessverre ikke fått vært med på cuper 
Sosialt: Alle spillerne fikk hver sin pose med juleknask sponset av Bunnpris Ågotnes til jul. 
Ellers har koronaen tatt knekken på sosiale arrangementer 
Arrangement: Vi har ikke hatt arrangement enda 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J08 (2012): 
Nå begynner vi å bli mange jenter på laget. Bare siste mnd begynte det 3 nye jenter fra 
Nattland. Men det sluttet dessverre 2. Så nå er det ca 19-20 jenter på laget. Noe få i 
flertall fra Sædalen skolen. Vi trener mandager fra 17-18 på Nattland skole. Det er en 
herlig gjeng som synes den timen går altfor fort. Vi fikk spilt 1 kamp og gleder oss til neste 
gang. Da var vi tre lag med 6 jenter på hvert lag. Dessverre kunne ikke alle være med den 
gangen. Vi er fire trenere, så det er utrolig hyggelig. 
 
Trenere: Jannike Lothe, Henriette Sognnæs Fjerdingen, Charlotte Wiik, Kristine Heien 
Hansen 
Foreldrekontakter: Camilla Spjelkavik 

---------------------------------------------------------------------------------- 
G08 (2012): 
Dessverre lite aktivitet denne sesongen, men guttene har ikke mistet motivasjon for det 
om. Tvert imot. Laget har vokst enormt. Guttene har lært regler, teknikker og øvelser med 
stor glede. Vi hadde kun 1 gutt fra Sædalen inntil nylig, og heldigvis har vi vært heldige og 
fått 2 nye spillere derfra.  
 
Trenere: Marie Helene Skar, Marita Koppernes Werner, Erlend Aleksander Eide, Stine 
Sporsheim 
Foreldrekontakter: Ingen pga lite aktivitet 
Spillere: 18 / 15 fra NOT og 3 fra Sædalen 
Treninger: Mandag kl. 18 
Seriespill: To lag inntil april – da blir det tre lag 
Cuper/turneringer: Ingen 
Sosialt: Sommeravslutning utendørs på Hjellestad og juleavslutning på trening på NOT 
2020 
Arrangement: Ingen 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J07 (2013): 



  

 
 
Sesongen har vært preget av lite kampaktivitet. Det har til tider vært utfordrende å holde 
spillerne motivert på treningene, noe som har resultert i utfordrende arbeid for trenerne. 
En kampdag har vært gjennomført, med totalt 4 kamper for laget. Denne var meget 
populær blant spillerne. 
 
Trenere: Kristian Lind, Petter Lygren, Jon Hellevang, Reidun Helle-Johnsen, Sunniva Berg 
Trones 
Foreldrekontakter: Kristian Lind, Petter Lygren, Jon Hellevang 
Spillere: 8 spillere fra Nattland, 16 spillere fra Sædalen 
Treninger: Tirsdager 17:30 - 18:30 i hallen til Nattland Oppveksttun 
Seriespill: Påmeldt med fire lag, men spill har ikke vært mulig 
Cuper/turneringer: 4 kamper i Slåtthaughallen 14/3 er gjennomført. 4 kamper i 
Sædalshallen 17/4 er planlagt 
Sosialt: Enkel juleavslutning gjennomført på den siste treningen før jul. Planlegger en 
avslutning før sommerferien 
Arrangement: Ingen arrangement eller dugnader gjennomført 

---------------------------------------------------------------------------------- 
J06/G06 (2014): 
Ingen oppstart i 2020. 


